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Inleiding 

De tijd vliegt. Alweer een jaar voorbij. Ook in 2016 was de Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. 
actief in Hoogezand-Sappemeer en in Slochteren-Schildwolde. 

Met dit verslag wil de stichting iedereen op de hoogte brengen van onze activiteiten in het afgelopen 
jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u er vragen over willen stellen, graag! Bel of mail ons! Onze gegevens staan hier rechtsonder. 
 
Veel leesplezier! 
 
Hoogezand, maart 2017 
 
Het bestuur van de Voedselbank Hoogezand e.o. 
 
Carmen Kluppel (voorzitter), 
Beno Munneke (secretaris) 
Ankie Folkersma, 
Rinze van der Wal. 
 
 
 

Afbeelding 1  Locatie Kees de Haanstraat 



 

Missie en Doel van de Voedselbank Hoogezand e.o.  

De missie van Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is het ondersteunen van de inwoners de 
gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren die onder het bestaansminimum leven.  

De stichting heeft tot doel: 

• Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel 
uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;  

• Het tegengaan van verspilling van voedsel.  

De Voedselbank geeft vorm aan deze missie en de doelstelling door het inzamelen van voedsel en 
door deze gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De Voedselbank 
geeft uitsluitend noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug nodig hebben en die voldoen 
aan de criteria zoals die door de Vereniging Voedselbanken Nederland zijn vastgesteld. Deze 
huishoudens ontvangen om de veertien dagen een voedselpakket. 

 

Organisatie en bestuur  

De Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is sinds oktober 2011 werkzaam. De stichting is 
voortgekomen uit St. Parel die eind 2004 begonnen is met het uitdelen van kerstpakketjes aan 
klanten van Samen aan Tafel.  

Eind 2016 werden gemiddeld aan ruim 270 klanten tweewekelijks een voedselpakket aangeboden. 

Het bestuur van de stichting bestond eind 2016 uit de personen die op de vorige pagina zijn vermeld.  

Er wordt aan bestuursleden geen vergoeding voor werkzaamheden verstrekt. Wel worden expliciet 
voor de Voedselbank gemaakte onkosten vergoed. 

 

  



 

Vrijwilligers  

Het werk voor de Voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor geen 
vergoeding. De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst.  

Eind 2016 bestond het aantal vrijwilligers uit 55 mannen en vrouwen. Het bestuur is doordrongen 
dat het voortbestaan en functioneren van de Voedselbank helemaal afhankelijk is van de inzet van 
de vrijwilligers. We zijn onder de indruk van het enthousiasme en de vasthoudendheid waarmee de 
vrijwilligers zich inzetten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 2  Vrijwilligers aan het werk tijdens de eindejaar actie 2016 



 

Hulpvraag 

De stijgende lijn in de hulpvraag die zich voordeed in 2014 en 2015 is in het verslagjaar enigszins 
gestabiliseerd.  

 

In december 2014 waren er 201 huishoudens die een pakket kregen. Eind 2015 waren dat er ruim 
280, eind 2016 was dat ongeveer hetzelfde aantal. 
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Goederen  

In 2016 hebben we ruim 7000 pakketten uitgedeeld. Dit betekent dat er voor meer dan € 211.000 
aan goederen ontvangen en weer doorgegeven zijn.  

We hebben de pakketten kunnen vullen met goederen ontvangen van de landelijke Vereniging 
Voedselbanken. Daarnaast zijn er plaatselijke leveranciers die o.a. brood, eieren en aardappelen 
leveren.  

Vanaf oktober 2016 rijden we dagelijks (zes dagen in de week) langs bij de Jumbo’s in Martenshoek 
en aan de Hoofdstraat. Zij doneren kort houdbare producten aan ons. Ook mogen we nog enkele 
keren per week langskomen bij de COOP in Harkstede en de Jumbo in Sappemeer.  

Wekelijks rijden we daarnaast ook nog, meestal twee keer, naar het Distributiecentrum in Meppel, 
het Noordelijke depot van de Voedselbanken NL, om de producten die verzameld zijn door de 
landelijke Vereniging op te halen.  

 

Uitgifte 

De uitgifte van pakketten gebeurt hoofdzakelijk op vrijdag. Vanaf begin van het verslagjaar gebeurt 
dat op twee locaties: het grootste deel vanuit de vestiging aan de Kees de Haanstraat te Sappemeer, 
en kleiner deel vanuit ‘De Kandelaar’ achter de Geref. Kerk in Schildwolde. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 3  Uitgiftepunt Hoogezand, Kees de Haanstraat en uitgiftepunt Slochteren, Geref. Kerk in Schildwolde 



 

Voedselveiligheid  
De Voedselbanken in Nederland willen voedselveilig werken. Dat geldt uiteraard ook voor de 
Voedselbank Hoogezand e.o. Doel daarbij is onze klanten te waarborgen dat zij er zeker van kunnen 
zijn dat de voeding gezond is, veilig, gecontroleerd. Doel is ook dat meer bedrijven voedsel aan ons 
leveren. Dat is in 2016 zeker gelukt. Enkele Jumbo winkels zijn ons producten gaan leveren, mede 
als gevolg van ons succesvol zijn in het op juiste manier toepassen van de voorschriften voor 
Voedselveilig Werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 september 2015 ontving voorzitter Carmen Kluppel uit handen van Jaap Sala, bestuurslid van 
de Vereniging Voedselbanken Nederland, onder het oog van wethouder Peter Verschuren, het 
certificaat Voedselveilig werken. 

In de loop van 2016 heeft het bureau Sensz te Naarden de Voedselbank opnieuw gecontroleerd. 
Het groen certificaat werd gecontinueerd 

De uitslag was opnieuw positief, de score was echter wat lager dan het eerste jaar. Dat lag met 
name in het feit dat we de administraties beter moeten bijhouden. Op verschillende wijze zijn 
afspraken gemaakt met vrijwilligers om verbeteringen door te voeren en in stand te houden. Zo 
zullen alle vrijwilligers in de gelegenheid worden gesteld om voor dit doel een cursus te volgen. 

Jaarlijks wordt de controle herhaald als stimulans om aan de strenge criteria van voedselveilig 
werken te kunnen blijven voldoen. 

 

Afbeelding 4  Uitreiking groen certificaat 



 

Transport  

De Voedselbank heeft de beschikking heeft over een eigen kleine vrachtwagen met aanhanger, die 
ingezet wordt om de goederen uit Meppel en van lokale winkeliers/leveranciers op te halen.  

 

Financiën 

Een uitgebreide financiële verantwoording staat in de Jaarrekening 2016, welke op onze site is te 
lezen. 

 

Fondsenwerving en Acties  

- In 2016 werden er weer heel veel acties gehouden om geld en goederen in te zamelen voor de 
Voedselbank in Hoogezand. Sommigen zijn door ons geïnitieerd, vaak ook zijn er mensen die 
persoonlijk of vanuit een organisatie of bedrijf acties ondernemen. 

Zonder compleet te willen zijn hieronder voorbeelden van de acties.  

De belangrijkste actie werd gehouden aan het eind van het jaar, in samenwerking met de Groninger 
Voedselbanken. Deze actie kwam in de plaats van de actie die in het verleden door RTV Noord werd 
gehouden. Dit keer hebben we een en ander zelf moeten regelen. Met behulp van tientallen(!!) 
leerlingen van de 3e en 4e klassen van het Dr. Aletta Jacobs College en de CSG Rehoboth die 
daarvoor punten kregen voor hun maatschappelijke stage, werden flyers uitgedeeld en vervolgens 
voeding verzameld bij vele winkels en bedrijven. Een groot succes. Door HSC werden gratis twee 
kleedkamers beschikbaar gesteld om alle ontvangen producten te kunnen bergen. Naar schatting is 
voor ongeveer € 60.000 aan voeding, verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen gegeven door 
de inwoners van onze gemeente bij deze actie. Hulde! 

We zijn van plan om in 2017 deze actie te herhalen. 

Ook zijn er diverse bedrijven, instellingen en particulieren die ons werk mede hebben mogelijk 
gemaakt door ons producten te leveren, kerstpakketten, goederen, voeding etc. Geweldig! 

Bij de eindejaar acties waren dit onder meer:  

• Koor Juicy Lake, blikken soep 
• Piratenkoor Voorwaarts-Voorwaarts en Vrouwen van Nu, blikken soep 



 

• Apostolische kerk - Abraham Kuypersingel, blikken fruit en/of bus slagroom 
• Baptistenkerk Beukema straat, blikken fruit en/of bus slagroom 
• Senioren Baptisten Beukemastraat: pakken chocolademelk 
• CBS de Regenboog, blikjes knakworst en diverse producten 
• Supermarkten Schildwolde en Harkstede, koffie / senseo 
• medewerkers Lefier, koffie /senseo 
• OBS de Walstraschool in Kropswolde, tasjes met diverse producten voor gezinnen met 

kinderen 
• Vrijgemaakte kerk Schildwolde, worst en blikjes smac 
• Poolse medewerkers van Kwekerij Smit, diverse producten  
• Christengemeente Hoogezand, ranja en broodbeleg  
• Gift van PKN kerk, hiervan wordt gekocht, pannenkoekmix, melk, rijst, kruidenmix, 

roomboter  
• OBS de Sprinkplank, Siddeburen, olie, ranja, koffiemelk, broodbeleg 
• OBS de W.A. Scholtenschool, Foxhol, tandpasta, melk/chocomelk, kerstkoekjes, rijst, 

douchegel  
• PKN Siddeburen: blikken groente en diverse producten  
• PKN-kerken, Schildwolde en Hellum, diverse producten 
• Dr. Aletta Jacobs College, diverse producten 
• CSG Rehoboth, diverse producten 
• OBS Het Ruimteschip: diverse producten 
• FNV Noord, diverse producten 
• Studio MIP, Kiel Windeweer, diverse kerstversieringen 

Verder krijgen we het hele jaar door van de GKV Hoogezand bijdragen. Ook van diverse particulieren 
en bedrijven. Onder meer van het fruitbedrijf Bosschaard in Noordbroek krijgen we veel appels. 

Door samenwerking helpen steeds vaker de verschillende Voedselbanken elkaar. Wanneer een 
bank iets over heeft worden collega’s getipt om e.e.a. op te halen. 

Dit waren een aantal voorbeelden. We hebben vast wel iets vergeten, want er zijn zoveel mensen 
die ons willen helpen. Allemaal dank ervoor! 

Opnieuw is aangetoond dat de Voedselbank een breed draagvlak heeft! Niet in de laatste plaats 
blijkt dat ook uit de dank die de klanten ons meermalen uiten! Het geeft ons werk een mooie 
dimensie; samen er zijn voor de ander, voor elkaar, door elkaar! 

  



 

Voedselbank en samenwerking 

Op provinciaal niveau is er sprake van een steeds groeiende samenwerking. Zeer regelmatig wordt 
in vergaderverband maar ook onderling overlegd. Dat gebeurt ook in regionaal verband van de 4 
noordelijke provincies. Ook daarin participeert onze Voedselbank. Tenslotte: we zijn lid van de 
Nederlandse vereniging van Voedselbanken waarbij we regelmatig meedoen aan de ALV te Houten.  

De Nederlandse vereniging is er een schoolvoorbeeld van dat vrijwilligerswerk samen kan gaan met 
het zeer professioneel werken. Petje af voor het landelijk bestuur!  

 

Voedselbank in de media  

De Voedselbank Hoogezand e.o. is ook in 2016 regelmatig in het nieuws geweest. 

De regio Krant en de HS-krant hebben regelmatig nieuws over ons verspreid, met name bij de 
eindejaar actie. RTV Noord deed dat eveneens ter gelegenheid van de eindejaar acties in de hele 
provincie, bij alle Groninger Voedselbanken. 

 Ook Radio Compagnie besteedde aandacht aan onze Voedselbank. 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 4 april 2017 
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